
 ملشاهدة الصفحة PDF  34  رياضة 
 الثالثاء ١٤ نوفمبر ٢٠١٧ 

تحطيم األسعار

 TIGGO 5

5250 K.D
ابتداًء من

DVVT/CVT 2.0 محرك سعة <
> 4 وسائد أمامية وجانبية - إطارات مقاس 17
LCD+ USB + AUX + كاميرا خلفية + شاشة <
ABS+EBD -مـقاعد كهربائية  من الجلد الفاخر <

> فتحة سقف كهربائية + تشغيل بصمة
> سينسور خلفي + تحكم على مقود القيادة

✓ كفالة 11 سنة أو 500000 
✓ تأمين ضد الغير مجانًا    

✓ تسجيل بالمرور مجانًا
گفـــالــــة 11 سنة
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نجم بودستور وأوالده
Najem Budastoor & Sons99699602 - 99699603 - 99699605 :الري -  �شـارع حممـد بـــن القـا�شم - تلفون

 الدون «جاب» الرابع 

 رزق جنم ريال مدريد واملنتخب البرتغالي كريستيانو 
رونالدو بطفله الرابع أطلق عليها اسم آالنا مارتينا.

  ونشر رونالدو في حسابه على موقع تويتر صورة 
لــه مع ابنه البالغ ســبعة أعوام جونيور مع املولودة 
اجلديدة في املستشفى، مرفقا اياها بتعليق «أبصرت 
آالنا مارتينا النور للتو! جيو وآالنا بصحة جيدة جدا. 
نحن جميعنا سعداء». وسبق للنجم البرتغالي البالغ 
٣٢ عاما أن رزق بتوأمني، ايفا وماتيو، في يونيو املاضي. 

 رونالدو مع ابنه مبتهجان باملولود اجلديد  

 مارادونا.. وعملية جراحية 

 أجرى أسطورة كرة القدم األرجنتينية دييغو مارادونا 
في دبي حيث يقيم عملية جراحية في كتفه بسبب إصابة 

يعاني منها منذ زمن طويل.
  وكتــب مارادونــا، بطل فوز االرجنتني بــكأس العالم 
١٩٨٦، عبر حســابه على انســتغرام «أريــد ان أقول لكم 
إنني خضعت لعملية جراحية في أربطة كتفي االيسر».

  وأضاف مارادونا (٥٧ عاما) «استغرقت العملية ساعة 
ونصف الساعة، وبفضل اهللا كانت ناجحة. أقبل اجلميع».

  ونشر مارادونا صورة تظهر جبيرة على كتفه، موضحا 
انه «كان يتعني علي إجراء العملية منذ بعض الوقت، لكني 

كنت اتعمد دائما التأجيل لسبب أو آلخر». 

 سالمات دييغو 

 «مترو»: كونتي قريب من سان جرمان 
 شــهدت مفاوضات باريس ســان جرمان مع اإليطالي 
أنطونيو كونتي املدير الفني لتشلسي خلالفة اإلسباني 

أوناي إميري في تدريب الفريق تطورات حاسمة.
  والتقى وكيل أعمال كونتي مع إدارة بي اس جي وأبلغها 
مبوافقة املدرب على قيادة الفريق الباريسي خلفا إلميري.
  وذكــرت صحيفــة «متــرو» البريطانيــة أن رومــان 
أبراموڤيتش رئيس البلوز قرر إقالة كونتي وبدأ بالفعل 
في البحث عن املدرب اجلديد، وقد يحســم قراره النهائي 
قبل يناير املقبل، موضحة أن املدير الرياضي لسان جرمان 
أنتيــرو هنريكي يفضل التوقيع مــع البرتغالي جوزيه 

مورينيو لكنه يضع كونتي خيارا ثانيا. 

 دراكسلر يرفض «الباڤاري» 
 أكد األملاني يوليان دراكسلر جنم باريس سان جرمان 
عدم وجود أي نية لالنتقال الى بايرن ميونيخ بطل املانيا.
  ونقلت الصحافة االملانية تصريحات لدراكســلر ادلى 
بها على هامش تدريبات منتخب بالده اســتعدادا ملباراة 
ودية ضد فرنســا «ال انظر الــى الرحيل عن بي اس جي 
في الشتاء أو الصيف فأنا في منتصف املوسم مع النادي 

وأركز على أهدافنا».
  وأشارت وسائل إعالم الى ان بايرن يعتزم ضم الالعب 
البالغ ٢٤ عاما ليكون بديال للفرنسي ريبيري الذي ينتهي 

عقده مع الباڤاري أواخر املوسم احلالي.
  وأوضح العب شالكه وڤولفسبورغ السابق: هذه ليست 
اللحظــة املالئمة ألحتدث فيها عن مســتقبلي على املدى 

القريب او البعيد. 

 شالكه وحماية جوهرته 
 أبدى كريســتيان هايدل مدير الكرة بنادي شــالكه 
تفاؤال بشأن موافقة العب خط الوسط ليون غوريتسكا 
على جتديد العقد، خاصة في ظل املســتويات اجليدة 

التي يقدمها الفريق.
  وقــال هايدل: لدي ثقة في ليون ومستشــاريه وما 

زلنا نسعى للتجديد.
  وتــردد أن عددا من أندية القمة في أوروبا تتنافس 
على ضم غوريتســكا السيما بعدما تألق بشكل كبير 

مع املنتخب األملاني املتوج بكأس القارات ٢٠١٧. 

 بوسطن.. وأفضل بداية منذ ٤٤ سنة 
 واصل بوسطن سلتيكس افضل بداية له منذ عقود 
في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني بعد أن حقق 
فــوزه الثاني عشــر تواليا وجاء على حســاب ضيفه 
تورونتــو رابتورز، في حني أعــاد النجم بول جورج 
البسمة إلى اوكالهوما سيتي ثاندر الفائز بدوره على 

ضيفه داالس مافريكس.
  في املباراة االولى، حقق متصدر املنطقة الشرقية ١٢ 
فوزا متتاليا ألول مرة منذ ٢٠١٠ بعد أن تغلب بصعوبة 

وبفارق نقطة واحدة على تورونتو ٩٥-٩٤.
  وبعد أن خسر مباراتيه األوليني في البطولة احلالية، 
انتفض بوسطن وحقق افضل بداية له منذ نحو نصف 

قرن بفوزه باملباريات الـ ١٢ التالية.
  وهي افضل بداية لبوسطن منذ ١٩٧٣، ويتقدم بفارق 
انتصار ونصف على مالحقه ديترويت بيستونز الفائز 

على ضيفه ميامي هيت ١١٢-١٠٣.
  وفي املنطقة الغربية، عزز هيوسنت روكتس صدارته 
بالفوز احلادي عشــر (مقابل ثالث هزائم) على حســاب 
مضيفه انديانا بيسرز ١١٨-٩٥، فيما حقق اوكالهوما سيتي 
ثاندر فوزا صريحا على ضيفه داالس مافريكس ١١٢-٩٩. 

 كرواتيا طارت إلى روسيا على حساب «اإلغريق» 

 بطاقة أوروبا األخيرة بني «رجال أونيل» و«أبناء اسكندناڤيا» 
الذين ميلكونهم، أعتقد بأنهم 
قادرون على تســجيل هدف، 
وبالتالي هذا األمر يعني أنه 
علينا تســجيل هدفني للفوز 

باملباراة».
جمهوريــة    وتخــوض 
امللحــق األوروبي  ايرلنــدا 
الثامــن فــي تاريخها، وهي 
اختبرت ذكريات متفاوتة في 
مباريات امللحق، إذ جنحت 
ثالث مرات على غرار تفوقها 
على إيران وبلوغها نسخة 
٢٠٠٢، فيمــا خســرت أربع 
مرات اشــهرها أمام فرنسا 

في ٢٠٠٩.
  مــن جهتــه، رأى مــدرب 
الدمنارك أن فريقه فوت على 
نفســه فرصة وضع قدم في 
النهائيات بعد إهداره الكثير 
مــن الفرص في لقاء الذهاب، 
مضيفــا «خلقنــا الكثير من 
الفوز  التــي تخولنا  الفرص 
باملبــاراة، أقله ثــالث فرص 
كبيرة. يتوجب علينا أن نضع 
الكرة بني اخلشبات الثالث. هذا 

أمر مهم على الدوام». 

الى نهائيات كأس أوروبا ٢٠١٢.
  وسيكون منتخب جمهورية 
ايرلنــدا أمــام فرصــة ثمينة 
حلجز بطاقته الى النهائيات 
للمرة األولى منذ عام ٢٠٠٢، 
وذلــك عندمــا يســتضيف 
الدمنــارك اليوم في دبلن في 

اياب امللحق األوروبي. 
  وكان املنتخب االيرلندي، 
الذي خطف بطاقة امللحق من 
جاره الويلــزي بعدما تغلب 
عليه في معقله كارديف (١-
٠) فــي اجلولــة األخيرة من 
التصفيــات وانتــزع وصافة 
املجموعة الرابعة، عاد السبت 
املاضي من كوبنهاغن بتعادل 
سلبي ما عزز حظوظه ببلوغ 
النهائيــات للمرة الرابعة في 

تاريخه.
  وبدا مدرب ايرلندا مارتن 
اونيــل حذرا جدا، واعتبر أن 
تسجيل هدف وحيد في مرمى 
الضيف االسكندنافي الذي حل 
ثانيا في املجموعة األوروبية 
اخلامســة خلــف پولنــدا له 
محاذيــره ألنــه «بالالعبــني 

على غرار مباراة الذهاب التي 
أجريــت في غيــاب اجلمهور 
اليونانــي مبوجب اتفاق بني 
احتادي البلدين لتفادي أعمال 
شغب سبق لها أن اندلعت بني 
اجلمهورين، السيما في أكتوبر 
٢٠١١ ضمن التصفيات املؤهلة 

إضافة الى روسيا املضيفة.
  وأقيمت املباراة على ملعب 
كارايسكاكيس في بيرايوس 
بغيــاب أي مشــجع كرواتي 

 تأهل منتخب كرواتيا لكرة 
القدم إلــى نهائيات مونديال 
٢٠١٨ في روســيا بعد تعادله 
سلبا مع مضيفه اليوناني في 

اياب امللحق األوروبي.
  وكانــت كرواتيــا قطعت 
اكثر من نصف الطريق لبلوغ 
النهائيات للمرة الرابعة تواليا 
واخلامســة في تاريخها بعد 
فوزها الكبير اخلميس املاضي 

ذهابا ٤-١.
  وأصبحت كرواتيا املنتخب 
األوروبي احلادي عشر املتأهل 
الى نهائيات روســيا بعد أن 
كانــت البطاقة العاشــرة من 
نصيب سويسرا التي اكتفت 
بتعــادل ســلبي أيضــا مــع 
ضيفتها إيرلندا الشمالية بعد 

ان هزمتها ذهابا ١-٠.
سويســرا    وحلقــت 
وكرواتيا باملنتخبات التسعة 
التــي تأهلت مباشــرة عن 
القارة األوروبية وهي فرنسا 
والبرتغال وأملانيا بطلة ٢٠١٤ 
وصربيا وپولندا واجنلترا 
وإسبانيا وبلجيكا وايسلندا، 

(رويترز)   هل يكون شمايكل شبح «كاسبر» أمام إيرلندا؟  

HD3 الدامنارك  الدامنارك 10:45 إيرلندا  إيرلندا  10:45 أبوظبي الرياضية HD3   الدامنارك  إيرلندا 

 «ربع نيمار» في وميبلي ملقارعة «األسود الثالثة» 

 أملانيا وفرنسا.. ودية «بس ثأرية» 
يفتقــد تســعة مــن العبيــه 
املؤثرين، يتقدمهم بول بوغبا 
ونغولــو كانتــي واحلارس 
الى  هوغو لوريــس، إضافة 
بنجامان ميندي وباييه وليمار 

وسيديبيه ودمبيلي.
  أما البرازيل بقيادة نيمار 
فستحل ضيفة على اجنلترا 

التي تعاني من داء 
اإلصابات، ولكن 
املدرب ساوثغيت 
قرر االعتماد على 

الشباب كما 
فعــل 

في 

فيــه اعتداءات عــدة متزامنة 
في باريس، إحداها في محيط 
ملعب «ستاد دو فرانس» خالل 
إقامة املباراة التي حســمتها 

فرنسا ٢-٠.
الفرنســيني    وتبدو مهمة 
صعبة رغم تفوقهم التاريخي 
األملــان (١٣ فــوزا و٥  علــى 
تعــادالت مقابــل ١٠ هزائم)، 
وذلك ألن املدرب ديديه ديشان 

بطولة رســمية منذ ٥٨ عاما 
(٠-٢) فــي نصــف النهائي، 
سجلهما مهاجم أتلتيكو مدريد 
اإلســباني أنطوان غريزمان 
الــذي ســيكون أساســيا في 

مباراة اليوم.
  وســتكون املواجهــة بني 
املنتخبني فــي كولن، األولى 
وديــا منــذ ١٣ نوفمبر ٢٠١٥، 
أي اليوم الذي حصلت 

بطلــة  أملانيــا   تســعى 
العالــم الى إنهــاء مبارياتها 
فــي ٢٠١٧ بأفضــل طريقــة 
واســتعادة اعتبارهــا مــن 
جارتها اللدودة فرنسا، وذلك 
اليوم في  عندما تستضيفها 
كولن ضمن لقاء دولي ودي 
يدخل في إطار استعداداتهما 
لنهائيــات مونديال روســيا 

.٢٠١٨
  ولطاملا حملت املواجهة 

بني اجلارين نكهة خاصة، 
وآخرهــا لــم يكــن فــي 

مصلحة األملان، إذ وّدع 
أبطــال العالم نهائيات 
 ٢٠١٦ أوروبــا  كأس 

أمام فرنسا  بخسارتهم 
املضيفة للمرة 

األولى في 

  مباريات اليوم بالتوقيت احمللي 
 مواجهات دولية ودية 

 beIN SPORTS HD٥  ٧:٣٠  األرجنتني – نيجيريا 
 beIN SPORTS HD٢  ٩:٤٥  روسيا – إسبانيا 
 beIN SPORTS HD٨  ١٠:٠٠  رومانيا – هولندا 
 beIN SPORTS HD٥  ١٠:٤٥  أملانيا – فرنسا 

 beIN SPORTS HD٧  ١٠:٤٥  بلجيكا – اليابان 
 beIN SPORTS HD٩  ١٠:٤٥  النمسا – أوروغواي 
 beIN SPORTS HD١  ١١:٠٠  اجنلترا – البرازيل 
 beIN SPORTS HD٦  ١١:٤٥  البرتغال – أميركا 


